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INFORMACJA PRASOWA
25-latek oskarżony o śmiertelne pobicie kastetem i rozboje
Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna oskarżyła 25 -

latka o pobicie ze

skutkiem śmiertelnym 32-letniego mężczyzny i rozboje. Grozi mu kara
pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił
do Sądu Okręgowego w Łodzi.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, w dniu 11 października 2012 roku przed
godz. 20.00. dyżurny KMP w Łodzi otrzymał telefoniczne zgłoszenie o pobiciu.
Zawiadamiający relacjonował, że widzi jak czterech lub pięciu mężczyzn bije
kastetami i kijami jego kolegę.
Przesłuchany następnie w charakterze świadka mężczyzna zeznał, że razem z
pokrzywdzonym w dniu zdarzenia zbierali makulaturę, którą oddali do skupu
surowców wtórnych.
Następnie, kiedy zamierzali razem wejść do sklepu przy ul. Rzgowskiej 46,
zostali zaczepieni przez dwóch stojących w pobliżu mężczyzn. Zaczęli się oddalać.
Wówczas ze sklepu wyszli dwaj kolejni mężczyźni. Napastnicy założyli na ręce
kastety. Zgłaszający wraz z pokrzywdzonym rzucili się do ucieczki. 32-latkowi nie
udało się jednak zbiec, został zaatakowany.
Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci pojawili się na ul. Rzgowskiej, gdzie na
trawniku znaleźli przytomnego, zakrwawionego mężczyznę. Przewieziono go do
szpitala im. Jonschera w Łodzi, a następnie do szpitala im. Barlickiego w Łodzi.
Stan pokrzywdzonego był na tyle poważny, że mimo interwencji chirurgicznej
nie udało się go uratować. Na skutek obrażeń głowy zmarł 1 listopada 2012 roku.
Ponadto prokurator oskarżył 25-latka o popełnienie dwóch rozbojów. Do obu
zdarzeń doszło 19 sierpnia 2012 roku. Do tramwaju, którym jechali dwaj młodzi
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mężczyźni, na przystanku u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Rydza-Śmigłego wsiadł
oskarżony wraz z kolegą. Pokrzywdzeni początkowo nie reagowali na zaczepki
słowne. Następnie 25-latek zapytał jednego z pokrzywdzonych komu kibicuje. Kiedy
odpowiedział, że Widzewowi - został zaatakowany. To samo spotkało drugiego z
pasażerów. Obaj młodzi mężczyźni byli przez oskarżonego bici po twarzy. W
przebiegu zdarzenia skradzione im zostały telefony komórkowe.
W śledztwie oskarżony przyznawał się jedynie do rozbojów, negował natomiast
swój udział w pobiciu 32-latka. Co do pozostałych sprawców pobicia toczy się
odrębne postępowanie – dotychczas nie zdołano ustalić ich tożsamości.
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi
Krzysztof Kopania

